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Bon any nou?
El que segueix és la carta que va es-
criure la meva filla Èlia, de 14 anys,
amb motiu de la celebració de Cap
d’Any:

“El dia de Cap d’Any vaig veure
una cosa ben estranya, una cosa que
no havia vist mai. Va ser a la televi-
sió, durant els programes que fan
després de les campanades, quan la
gent de les diverses cadenes desit-
ja un bon any als espectadors. Però
aquesta vegada no. Van parlar tots
els presentadors, actors, periodis-
tes… tothom, i diria que, com a mà-
xim, hi va haver una o dues persones
que van desitjar bon any nou. Totes
les altres deien: “Ja sabem que
aquest any serà molt difícil”, “Tot i
la crisi”… Però, ¿què és això? És Cap
d’Any, no s’ha de ser tan pessimista!
Oi que ja arribaran els maldecaps?
Doncs ja està, per un dia ens en po-
dem oblidar i no cal haver de co-
mençar l’any aferrats a la idea que
serà desastrós. Aquest pessimisme
no el vaig trobar només a totes les
cadenes de televisió, sinó que tam-
bé estava present al discurs del pre-
sident, al del rei... Si comencem

CARTES I MISSATGES

Condemnes exemplars

Si deixem de banda que les acusacions con-
tra Camps, Matas i Urdangarin s’estan
convertint en un clàssic de despropòsits
sobre corrupció, aquesta setmana passa-
da hem trobat dos exemples singulars que,

tot i el poc ressò mediàtic que han tingut, s’endu-
en la palma. D’una banda, un suís anomenat Moritz
Küng (aliè a l’empresa cervesera) cobra 5.500 eu-
ros al mes –de l’Ajuntament de Barcelona i la Gene-
ralitat de Catalunya– des del 2009 per la gestió d’un
centre d’art que ni tan sols existeix. I de l’altra, i en-
cara més escandalós, el cas de l’exresponsable
d’ocupació andalús que, conjuntament amb el seu
xòfer, va beure, va esnifar i gaudir una gran festa
amb diners procedents de fons públics, subvenci-
ons i expedients de regulació.

No podem normalitzar situacions que són total-
ment inacceptables. Cal condemnar exemplarment
els culpables i també els que han permès tots aquests
desgoverns. Com deia Juanjo Sáez en aquest mateix
diari el dimecres 10 de gener: “En un món inconfor-
mista hi hauria una revolució”.

l’any dient això, no sé pas com l’aca-
barem. És millor parlar amb opti-
misme. Ja sé que en temps com
aquests és molt difícil, però només
és una nit! Si va malament, doncs va
malament, però si comencem així,
està assegurat que anirà malament.
Encara que això també pot ser una
estratègia dels polítics, no? Com
que tota la gent estarà convençuda
que l’any anirà malament, si des-
prés va bé seran uns herois que hau-
ran aconseguit el que semblava im-
possible. Sigui com sigui, jo desitjo
un boníssim any nou a tothom”.

JOSEP SAIS I MASCORT
RIUDELLOTS DE LA SELVA

Aprenentatge d’idiomes
Crec que els polítics haurien de fer
una reflexió important i començar
a pensar que els nostres nens i ne-
nes necessiten una política educati-
va eficient que valori molt especi-
alment l’aprenentatge dels idiomes
com a part essencial de la seva edu-
cació. S’han de dedicar més hores
del currículum escolar a aquesta
matèria, ja que la mitjana a les esco-
les catalanes és de 3 hores setma-

nals. També s’hauria de preveure la
possibilitat de poder fer alguna as-
signatura en anglès.

Els docents de primària també
han de prendre nota del que està
passant i s’han d’especialitzar en els
idiomes més freqüents, com l’an-
glès i l’alemany. Així, si tots junts hi
posem de la nostra part, podem fer
que els nostres discents el dia de de-
mà siguin persones trilingües, amb
el pas endavant que això suposaria
per a la nostra societat.

JORDI SABATÉ MIRALVES
BARCELONA

Fem com Escòcia
Rajoy culpa les autonomies de ser
les responsables de 15.000 milions
d’euros de dèficit dels 20.000 to-
tals en el passat exercici del 2011
i, mentre assenyala Catalunya, diu
que no retornarà el fons de compe-
titivitat que per llei ha de pagar.
L’expresident Pujol ja va dir que
arribats al punt actual, o ens inde-
penditzem o ens desintegrem dins
l’Espanya castellana. A dia d’avui,
Catalunya encaixa els atacs cons-
tants d’una Espanya centralista

JORDI BERNABÉU FARRÚS
CENTELLES

A diferència d’un negoci, l’economia d’un país té la major part de
compradors a dins seu. I si no, mireu el que passa a Grècia, Espanya i Irlanda
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Els Estats Units no són cap empresa

“I la cobdícia –preneu-
ne nota– no només
salvarà Teldar Pa-
per, sinó també
aquesta gran empre-

sa amb problemes de funciona-
ment que es diu EUA”. Així és com
acaba el famós discurs “La cobdícia
és bona” del personatge Gordon
Gekko a la pel·lícula Wall Street, del
1987. A la ficció Gekko rep el càstig
merescut. Però a la vida real el gek-
koisme s’ha imposat, i la política
basada en la idea que la cobdícia és
bona és una de les raons principals
per les quals els ingressos de l’1%
més ric del país han pujat d’una ma-
nera molt més pronunciada que els
de la classe mitjana.

Avui, però, centrem-nos en l’al-
tra part de l’asserció, que estableix
una comparació entre els Estats
Units i una empresa. Aquesta idea
també ha estat generalment accep-
tada. I és una de les línies argumen-
tals fonamentals en la postulació
de Mitt Romney per a la presidèn-
cia: afirma que el que ens cal per re-
dreçar la nostra economia debilita-
da és algú que hagi tingut èxit en el
món dels negocis.

Fent això, esclar, convida a fer
un examen detallat de la seva carre-
ra en el món dels negocis. I resulta
que hi ha, si més no, un deix de Gor-
don Gekko en el seu període a Bain
Capital, una societat de capital d’in-
versió. Romney es dedicava a com-
prar i vendre empreses sovint en
detriment dels treballadors, més
que no pas a dirigir empreses a llarg
termini. (D’altra banda, quan farà
públics els seus comptes oficials?)
La seva credibilitat tampoc ha que-
dat reforçada per les seves procla-
mes insostenibles sobre el seu pa-
per com a “creador d’ocupació”.

Però a més, en la idea
que el que necessita el
país és tenir un home de
negocis d’èxit com a pre-
sident hi ha un problema
fonamental: els Estats
Units no són, en realitat,
cap empresa. Fer una
bona política econòmica
no té res a veure amb
maximitzar els beneficis
empresarials. Els homes
de negocis –fins i tot els
grans homes de negocis–, en gene-
ral, no tenen cap coneixement espe-
cífic sobre com assolir la recupera-
ció econòmica d’un país.

Per què l’economia d’un país no
és pas com una empresa? Per una
raó: no es tracta d’un simple balanç
final de rendibilitat. I per una altra
raó: l’economia d’un país és molt
més complexa que la de la més gran
de les empreses.

En la situació actual, però, el més
rellevant és el fet que fins i tot els ge-
gants empresarials venen el gruix de
la seva producció als altres, no pas als
seus propis treballadors. En canvi,
fins i tot els països més petits es ve-
nen a ells mateixos la major part del
que produeixen, i els països grans,
com ara els Estats Units, són de llarg
els seus propis clients principals.

Sí, existeix l’economia global. Pe-
rò sis de cada set treballadors dels
Estats Units treballen en el sector
serveis, que està clarament aïllat de
la competència internacional, i tam-
bé les nostres fàbriques venen la ma-
jor part de la seva producció al mer-

gú particularment apte per a la presi-
dència. ¿He dit que l’últim home de
negocis que va ocupar la Casa Blan-
ca va ser un tal Herbert Hoover? (Si
no és que tenim en compte l’anteri-
or president, George W. Bush.)

A més, sorgeix la pregunta de si
Romney entén la diferència entre di-
rigirunnegociidirigirunaeconomia.

Com molts altres observadors, he
quedat una mica preocupat per l’úl-
tima defensa que ha fet de la seva
gestió a Bain. Aquesta defensa va
consistir a dir que va fer el mateix
que l’administració Obama quan va
rescatar la indústria automobilísti-
ca, amb el cost d’haver de despatxar
treballadors. És lícit pensar que
Romney no hauria de parlar d’una
política força reeixida que gairebé
tothom al Partit Republicà, ell in-
clòs, va denunciar en el seu moment.

Però el que realment em va cridar
l’atenció van ser els termes en què
Romney va explicar l’actuació
d’Obama: “Ho va fer per mirar de
salvar el negoci”. No, no és així. Ho
va fer per salvar la indústria, i
d’aquesta manera salvar llocs de
treball que s’haurien pogut perdre,
i que haurien agreujat l’estanca-
ment de l’economia nord-america-
na. Romney entén la diferència?

En efecte, els Estats Units neces-
siten millors polítiques econòmi-
ques que les actuals, i tot i que la ma-
jor part de la culpa de les males po-
lítiques és dels republicans i la seva
oposició de terra cremada a qualse-
vol idea constructiva, el president
també ha comès errors importants.
Però no aconseguirem pas tenir mi-
llors polítiques si l’home que s’asseu
al Despatx Oval l’any que ve pensa
que la seva feina consisteix a disse-
nyar una mena d’adquisició palan-
quejada d’Estats Units Inc.

cat interior. I el fet de ser
nosaltres mateixos els
nostres principals com-
pradors comporta una
diferència enorme quan
pensem en les polítiques
que cal implantar.

Penseu en el que pas-
sa quan una empresa co-
mença a retallar despe-
ses implacablement. Des
del punt de vista dels
propietaris de l’empresa

(no pas dels treballadors), com més
despeses es retallin, millor. Tots els
diners eliminats de la part dels cos-
tos del balanç sumen en el resultat
final del balanç de rendibilitat.

Però la pel·lícula és ben diferent
quan es fa una tisorada a la despesa
estatal davant les dificultats econò-
miques. Mireu el que passa a Grècia,
Espanya i Irlanda: totes han adop-
tat polítiques de severa austeritat.
En tots aquests països l’atur s’ha
disparat, perquè les retallades en la
despesa estatal fonamentalment
fan mal als productors del país. I, en
tots els casos, la reducció dels dèfi-
cits pressupostaris ha resultat molt
inferior al que s’esperava; perquè la
recaptació d’impostos ha caigut a
mesura que la producció i l’ocupa-
ció s’enfonsaven.

Arabé,perdir-hotot,serpolíticde
carrera tampoc és un bagatge neces-
sàriamentmillorqueserhomedene-
gocis per fer-se càrrec de la política
econòmica. Però és el mateix Rom-
ney qui sosté que la seva carrera com
ahomedenegociselconverteixenal-
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